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  چکیده
امروزي در این محیط ناپایدار و متالطم به پشتوانۀ سرمایۀ اجتماعی درون و برون هاي یادگیرنده و نوآور سازمان

اجتماعی درونی و بیرونی بر  ۀتأثیر سرمای بررسی توانند امیدوار به بقا و رشد باشند. هدف از این تحقیقسازمانی می

ردي بوده و از نظر گردآوري با نقش میانجی کسب دانش است. این مطالعه از نظر هدف، کارب هاي بنیادينوآوري

-بین نمایشگاه در حاضر نوآور و فناور شرکت 113تحقیق شامل آماري  ۀجامع باشد.همبستگی می -اطالعات، توصیفی

ۀ استاندارد قابل استفاده بوده پرسشنام 90 آوري شد که از این میانشیوة سرشماري توزیع و جمع المللی تهران است که با

منظور مطالعۀ پایایی پرسشنامۀ تحقیق پرسشنامۀ تحقیق با کمک آزمون تحلیل عاملی اکتشافی بررسی و بهاست. روایی سازة 

از آمار توصیفی و  ،آوري شده هاي جمع تجزیه و تحلیل دادهنیز از آزمون آلفاي کرونباخ استفاده شد. در پایان براي 

اجتماعی  ۀمثبت سرمای هاي تحقیق تأثیر یافتهشد. فاده است  Smart Pls.2.M3وSPSS 20 هاي افزاراز نرمو استنباطی 

هاي بنیادي نیز که کسب دانش بر نوآوري نتایج نشان دادهمچنین دهد. را نشان میهاي بنیادي درونی و بیرونی بر نوآوري

بین کسب دانش  ۀبر رابط اجتماعی بیرونی ۀاي سرمای عد رابطهتأثیر منفی ب رب توان تأثیر مثبت دارد. از دیگر نتایج تحقیق می

هاي بین کسب دانش و نوآوري ۀظرفیت جذب ادراك شده و موانع فرهنگی بر رابط .هاي بنیادي اشاره کردو نوآوري

  اند.نداشتهبنیادي تأثیري 
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  مقدمه

ت حاضــر در حصــوالمدر ، نــوآوري حیــات محصــول بســیار کوتــاه شــده ۀاز آنجــا کــه چرخــ

 ۀدر واقــع ســرمای ).Slater & Sengupta 2014( کنــدنقــش حیــاتی را ایفــا مــی پویــا بازارهــاي

هـاي ارتبـاطی واحـدهاي    اي اسـت کـه در میـان شـبکه     اجتماعی، مجموع منابع واقعـی و بـالقوه  

 هايپژوهش). با وجود آنکه 1387(امیرخانی و پورعزت،  اجتماعی یا انفرادي قرار گرفته است

هـاي   است، تأثیرآن بـر نـوآوري  انجام شده اجتماعی بر نوآوري  ۀتأثیرات سرمای ةبسیاري دربار

. )Gloria et al. 2014( هاي بنیادي هنوز در حال کشـف و تحقیـق اسـت    نوآوري ۀبنیادي و درج

کنـد و هـر دو    کمـک مـی   هـا سـطح دانسـته   يرتقـا هاي مختلف به بهبود و ااین تحقیق در جنبه

اجتماعی درونی و بیرونی را هدف قرار داده و بر نوآوري بنیـادي کـه تـأثیر بسـیاري بـر       ۀسرمای

هدف اصلی این پـژوهش تبیـین جایگـاه و    تمرکز شده است. مها دارد عملکرد و رقابت شرکت

 هـاي بنیـادي   اجتماعی درونی و بیرونی بر نـوآوري  ۀسرمای هاي اثرگذارشاخصنقش هریک از 

شرکت هـاي نـوآور در ابتـدا خـوب     هاي نوآور است. در شرکتبا توجه به نقش کسب دانش 

بـا گذشـت زمـان، توانـایی رقابـت       اماشوند، عمل کرده و با قدرت نسبی مناسب وارد عمل می

ایـن  ). Rothaermel 2015, pp. 208(شـوند  خود را از دست داده و از گردونۀ رقابت خـارج مـی  

 ۀها بـه سـرمای  رسد یکی از این عوامل کم توجهی این شرکتنظر میامر دالیل مختلفی دارد، به

 شـود اجتماعی درونی و بیرونی خود است. در این راستا، سوال اصلی تحقیق اینگونه مطرح مـی 

 و نقـش  گـذارد مـی  ثیرتـا اجتماعی درونی و بیرونـی بـر نـوآوري بنیـادي      ۀسرمایچه مقدار  که 

  ؟کسب دانش در این رابطه چگونه است گريمیانجی

  مروري بر مبانی نظري و پیشینۀ تحقیق  

فنـاوري محـور    کـه عمومـاً   گوینـد مـی  ساخت محصوالت و خدمات جدیـد به  بنیادي وريآنو

از زمـان و بـازار در حـال     همیشه جلـوتر مطرح است وري بنیادي آبینشی که در مورد نو هستند.

ن ابتـدا فنـاوري   ر آد بـوده و محـور   وري فنـاور آنـو  الگوياین  معمولطور به. باشدمیحرکت 

نوآوري بنیادي  ).Baker &Sinkula 1999, pp. 412( شودن تعریف میآسپس بازار  جدید تولید

 & Baker(دهـد   طـور کلـی تغییـر مـی    هها را بـ روش و چگونگی تحقق مسایل و عملکرد پدیده
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Sinkula 1999, pp. 412از مـا  تلقی و درك که بود بنیادي نوآوري یک "هواپیما" مثال ). براي 

هاي اعمال شـده بـر انسـان    نگرش انسان به جهان و محدودیت ةو نحواست  داده تغییر را "مرز"

 ۀایسـرم است. اجتماعی  علوم در چندبعدي مفهومی اجتماعیۀ را به شکل کلی تغییر داد. سرمای

اشـاره   اجتمـاعى  اعتمـاد  و هنجارهـا  هـا،  شبکه قبیل از سازمان اجتماعى هاي ویژگی به اجتماعی

فوکویامـا  (کنـد   مـی  تسـهیل  را مزایـاى دوجانبـه   به دستیابىبراي  هماهنگى و همکارى دارد که

اجتماعی بیرونی،  ۀد؛ سرمایشوت مدیره شامل دو نوع از روابط میأاجتماعی هی ۀ. سرمای)1384

-ها با افـراد درون سـازمان، بـه   اجتماعی درونی، اتصال ۀها با روابط بیرونی متنوع و سرمایاتصال

توانـد بـراي    اجتماعی می ۀهر دو نوع سرمای ).Jha & Cox, 2015, pp.255( با مدیران دیگر ویژه

 اجتمـاعی ۀ سـرمای صورت فردي تولید ارزش کنـد.  اعضاي هیات مدیره به ةهر شرکت به انداز

 مختلـف  هـاي  جنبـه  سـازمانی  رویکـرد )، بـا  1998( گوشال و است. ناهاپیت چندبعدي مفهومی

 3شـناختی  عـد و ب 2 اي رابطـه  عـد ، ب1سـاختاري  عددهند ب می طبقه جاي در سه را اجتماعی ۀسرمای

صـورت  . وجه تمایز این پژوهش در برداشتن ابعاد مختلف سرمایۀ اجتماعی بـه اجتماعی ۀسرمای

گـري کسـب دانـش اسـت کـه از      هاي بنیـادي بـا میـانجی   زمان و بررسی تاثیر آن بر نوآوريهم

هـاي  با موضوع تحقیـق، پـژوهش   هدر رابطهاي فناور و نوآور می باشد. مهمترین ارکان سازمان

 همکـاران  و نـژاد  پیـران شـود.  هـا اشـاره مـی   چندي مشاهده شد که در ادامه به چند مورد از آن

بـه ایـن    سرمایۀ اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی شهرداري شـهر قـدس   بررسی تأثیردر ) 1394(

گانۀ آن بر کـارآفرینی سـازمانی، تـأثیر  مثبـت و      سرمایۀ اجتماعی و ابعاد سهاند که نتیجه رسیده

اجتمــاعی و میــزان  ۀســرمای ۀ) نیــز بــه بررســی رابطــ1390ضــیایی و همکــاران ( معنــاداري دارد.

ی سازمانی براي استقرار مدیریت دانش در شـرکت فوالدسـاز ایرانـی پرداختـه و بـه ایـن       آمادگ

اجتماعی و میزان آمادگی سازمانی براي استقرار مدیریت دانـش   ۀاند که بین سرماینتیجه رسیده

 .Gloria et al(داري وجود دارد. تحقیق بعدي، توسط چند محقـق اسـپانیایی   مثبت و معنی ۀرابط
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اجتمـاعی درونـی و بیرونـی بـراي      ۀام شده و عنـوان تحقیـق عبـارت اسـت از سـرمای     انج )2014

مبین آن است کـه   دست آمدهبهنوآوري بنیادي، آیا این دو عمل همواره باهم سازگارند؟ نتایج 

یـا   فناورانـه اجتماعی درونی در مقایسه با ابعـاد   ۀسرمای و اجتماعی تحلیل شده ۀاز بین دو سرمای

اجتماعی بیرونـی   ۀثیر بیشتري بر نوآوري دارد. همچنین مشخص شد که تأثیر سرمایبازاریابی، تأ

اجتمـاعی درونـی و بیرونـی،     ۀاجتماعی درونی نیست. با توجه به تعامـل سـرمای   ۀسرمای ةبه انداز

عـد بازاریـابی بـر نـوآوري را بـه      اجتماعی بیرونی تأثیر مثبت ب ۀکه سرمای دهد ها نشان میتحلیل

 دهد.تحت تأثیر قرار میشکل معکوس 

  سرمایۀ اجتماعی و نوآوري بنیادي

عنـوان   نـوعی بـه  قدري قوي و تاثیرگذار است کـه بـه   اجتماعی به  ۀسرمایها  در برخی از سازمان

توانـد تـاثیر    قوي مـی  اجتماعی درونی ۀسرماییک  تر،شود. به زبان ساده هویت سازمان تلقی می

. دکنـ هـا یکسـو    اي از اهـداف و ارزش  را بـا مجموعـه   گذاشـته و آن  یسازماننوآوري مثبتی بر 

(Landry et al 2002) نـوآوري  متغیـري احتمـال   هر از بیش بیشتر، اجتماعی ۀسرمای که دریافتند 

هاي مکمل و جدیـد  دانش و مهارت ها با اتحادهاي بیشتر و. شبکهدهدها را افزایش می شرکت

زیر  ۀتوان فرضیبنابراین می ،)1394شوند (کمال سخدري می هاباعث نوآوري بیشتر در سازمان

.  (H1)گـذارد  ها تأثیر مـی هاي بنیادي سازماناجتماعی درونی بر نوآوري ۀرا مطرح کرد: سرمای

 .انـد تاکیـد کـرده   هـاي نوآورانـه  بر ساختن ارتباطات براي تـرویج فعالیـت   طور کلی، محققانبه

اي از تعـامالت  ي پیچیدهدرازمدتی ندارند، بلکه از طریق مجموعهها  به تنهایی نوآوري شرکت

 اگـر  ).Christensen and Chesbrough, 2005(یابنـد  با فعـاالن خـارجی بـه ایـن مهـم دسـت مـی       

هـاي  فرصـت  از بـرداري بهـره  و توسـعه،  براي خلـق،  خود بیرونی هاي اجتماعیشبکه بر شرکت

-شـبکه  و فردبه منحصر منابع به دسترسی براي الزم سازوکار اجتماعی ۀسرمای علمی تکیه کند،

تـوان  بنـابراین مـی   .)Jang et al 2010( کنـد فراهم می هاي نوآوري رابهبود قابلیت روابط، از اي

-ها تـأثیر  مـی  هاي بنیادي سازماناجتماعی بیرونی بر نوآوري ۀزیر را مطرح کرد: سرمای ۀفرضی

  .(H2) گذارد
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  سرمایۀ اجتماعی و کسب دانش 

 Hellriegel, et.al(با توجه به تأثیرگذاري عامل اجتماعی شـدن بـر سـرمایۀ اجتمـاعی از یکسـو      

 ۀشـامل مبادلـ   شـرکتی  بین روابطو ارتباط سرمایۀ اجتماعی درونی بر کسب دانش بازار  )1995

. سـرمایۀ  دور انجـام شـود   ۀفیزیکـی، و نـه از فاصـل    باشـد و بایـد در مجـاورت    دانش ضمنی می

 ,Yli-Renko, et.al(کند اجتماعی، کسب دانش از منابع کلیدي براي مزیت رقابتی را تسهیل می

رو فرضیۀ بعدي به شکل زیر قابل طرح است: سرمایۀ اجتماعی درونـی بـر کسـب    . از این)2001

 سـرمایۀ  کـه  تاسـ  معتقـد  (Timberlake 2005) (H3).گـذارد هـا تـأثیر مـی   دانـش بـازار سـازمان   

 سـرعت  حقیقت در و کند می تسهیل را اطالعات کارگیريبه و دستیابی فرایند بیرونی اجتماعی

) liu & et al 2010دهـد. در تحقیـق (   می افزایش را غیرمادي و مادي هاي سرمایه سایر از استفاده

یادگیري بیشـتر را  ها در یک ائتالف، کنندهشود که سرمایۀ ارتباطی قوي بین مشارکتاشاره می

تـرین بحـث مـا ایـن اسـت کـه سـرمایۀ        بخشـد. محـوري   هاي همکاري تسهیل مـی در طی تقابل

کننـده بـه پایـایی و درسـتی     ارتباطی کسب دانش را از طریق اعتماد و اطمینان طرفین مشـارکت 

ز ؛ و نیـ )Hamel 1991( )2(شـفافیت  هـا کننده)؛ شفافیت بین مشارکت1شده، (اعتماددانش مبادله

 بـر  .(Liu, et.al, 2010)دهـد  ) تحت تأثیر قـرار مـی  3ها (تعامالتفرایند مبادلۀ متقابل بین شرکت

کرد: سـرمایۀ اجتمـاعی بیرونـی بـر کسـب دانـش بـازار         مطرح را زیر فرضیه توانمی اساس این

   (H4).گذارد ها تأثیر میسازمان

  کسب دانش و نوآوري بنیادي 

 نارضایتی فرد از وضعیت موجود ۀو اغلب نتیج با دانش سطح باالکارکنانی ذهن  ۀنتیج نوآوري

کسب دانش از طریق توسعۀ محصوالت جدید باعـث   .(Yanez &Tarek Khalil, 2010) باشدمی

 هــا ازدانشــی کــه ســازمان). Yli-Renko, et.al, 2001(شــود افــزایش نــوآوري در ســازمان مــی

 وجب بهبـود قابلیـت نـوآوري در خـدمات و    ورند مآدست میههاي صنعتی بعضویت در شبکه
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در یک اقتصاد مبتنی بر دانش، رقابتی . )1391، شود (زعفریان و همکارانمحصوالت جدید می

باشد میبودن شرکت متکی بر نوآوري است و نوآوري براساس فرایند هاي یادگیري اجتماعی 

(Westlund and Bolton, 2003)    اسـت: کسـب دانـش بـر     فرضیه بعدي به شکل زیر قابـل طـرح

یـک شـرکت واقعـاً نوآورانـه بایـد در یـک       (H5).گذارد ها تأثیرمیهاي بنیادي سازماننوآوري

 Santos andفرهنـگ قـوي قـرار داده شـود تـا تحـرك در رفتـار نوآورانـه را تحریـک کنـد (          

Gonzalez, 2007( .توانـد بـه نـوآوري    رسد کـه دانـش مـی   نظر میبا این حال، اگرچه واضح به

-مـی تواند این رابطه را مخدوش کنـد. موانـع فرهنگـی    ازمانی کمک کند، موانع فرهنگی میس

طور فراینـد نـوآوري را   تواند باعث سردرگمی، ناامیدي و هیجان شدید احساسی شود، و همین

تواننـد  مختل کند، به این دلیل که اعضـاي سـازمان هنـوز بـا وقـایع جدیـد آشـنا نیسـتند و نمـی         

هایشـان بایـد   بنـابراین مـدیران، قبـل از پـرورش دانـش در سـازمان       ان را ببینند.پیامدهاي اعمالش

برخی موانع فرهنگی در به اشتراك گذاري دانش را در نظر بگیرنـد از قبیـل: سـاختار سـازمان؛     

 . در غیـر ایـن  (Keskin, 2006)دست آمده پس از تغییر رفتار کارمندان نسبت به تغییر، و منافع به

-هایی که براساس این موانع ایجاد شدهبرداشت هاي غلط، تصورات و کلیشهصورت، براساس 

توان گفت: موانـع  اند، انتظار تأثیر کمتري از دانش بر نوآوري سازمانی وجود دارد.  بنابراین می

طـور خـاص،   به  (H6). هاي بنیادي تأثیرگذار استفرهنگی بر رابطۀ بین کسب دانش و نوآوري

د دانـش جدیـ   دسـت آوردن بـه  جـذب سـازمان از طریـق    که ظرفیـت اند تاکید کرده هاپژوهش

-باعث حفظ عملکرد برتر سـازمان مـی  ها آندرونی موجود دانش  ، جذب و ادغام آن بابیرونی

کسب دانـش، جـذب، انتقـال و    جزء جذب چهار  ظرفیت. (Cohen and Levinthal, 1990)  شود

، توانـایی یـک   سازمان ادراك شدة ظرفیت جذب .)Zahra & George, 2002(دارد  برداريبهره

ایجـاد  باعـث   کـه باشـد  دسـت آمـده مـی   بـه دانش خارجی  کردن و تجاري براي تبدیل سازمان

. در غیـاب  شـود آن مـی  ینـدهاي او فر جدیـد محصـوالت   ۀتوسـع ، مزیت رقابتیبر تأثیر  ،ارزش

و جـذب دانـش    دسـت آوردن بـراي بـه   هـا شرکت ، توانایی مدیرانادراك شده ظرفیت جذب

 .)Zahra & George, 2002( نـاموفق خواهـد بـود    خارجی براي کمک بـه ایجـاد مزیـت رقـابتی    

بنابراین فرض زیر قابل طرح است: ظرفیت جـذب ادراك شـده بـر رابطـۀ بـین کسـب دانـش و        
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 عملکـرد  توانـد مـی  اي سـرمایۀ اجتمـاعی  رابطـه  بعـد  (H7).هاي بنیادي تأثیرگذار است نوآوري

 روابـط  کیفیـت  به اغلب نوآوري اینکه به توجه با ،(Moran, 2005) دهد توضیح نوآوري را بهتر

اي سـرمایۀ اجتمـاعی در ایجـاد نـوآوري،     بعـد رابطـه   دارد. بسـتگی  درگیـر  افراد بین شده ایجاد

تـوان آن را گسـترش داد، بسـیار  اهمیـت دارد     زمانی که دانش ضـمنی و پیچیـده اسـت و نمـی    

)Szulanski، 2000( .موفـق  انتقـال  تضـمین  براي الزم شرط یک ايرابطه سرمایۀ یک رابطه، در 

 رو فرضـیۀ . از ایـن (Weber & Weber, 2007)در ایجـاد نـوآوري رادیکـال اسـت      ضـمنی  دانش

اي سرمایۀ اجتماعی بیرونی بـر رابطـۀ بـین کسـب     بعدي به شکل زیر قابل طرح است. بعد رابطه

   (H8).باشدي تأثیرگذار  میهاي بنیاددانش و نوآوري

 Angela( عنوان متغیر کنترلی درنظـر گرفتـه شـده اسـت    سازمان بهو نوع  اندازه و متغیر عمر

Martines-Perez et al 2015   ، Gloria et al 2014  وSorensen and Stuart 2000(  در این تحقیق

   .شدعنوان متغیر کنترلی درنظر گرفته به هااین متغیر
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  شناسی  روش

 ،و از نظـر گـردآوري اطالعـات    کـاربردي؛  ،از نظـر هـدف   مقطعـی؛  زمان نظر از پژوهش،این 

 نـوآور  و فنـاور  هـاي شـامل شـرکت   پـژوهش  ایـن  آماري ۀ. جامعباشدمی همبستگی -توصیفی

 هـاي فنـاوري  نمایشـگاه  چهـارمین ( نـوآوري  و فناوري المللی بین نمایشگاه چهارمین در حاضر

 بوده شرکت 113 نمایشگاه این در ایرانی و خارجی کنندگانشرکت تعداد. است بوده) پیشرفته

 اسـتفاده  براي مناسب و کامل طوربه پرسشنامه 90 تعداد این از و توزیع سرشماري صورتبه که

اي و  هـاي مطالعـات کتابخانـه   آوري اطالعـات از روش بـراي جمـع   .شـد  آوريجمع تحقیق در

دو نوع ابزار بررسـی اسـناد    ،ها با توجه به گردآوري داده رواز اینتحقیقات میدانی استفاده شد. 

گـردآوري   بـراي بررسی اسـناد و مـدارك،    در :زیر می باشدبه شرح  زیو مدارك و پرسشنامه ن

هـاي مـورد   مبانی نظري و ادبیات تحقیق موضوع، از منابع، مقـاالت و کتـاب   ۀاطالعات در زمین

بهره گرفتـه   ۀ استانداردپرسشنام از نیز دهندگانپاسخ دگاهید فیمنظور توصبه. شد نیاز استفاده 

پرسشنامۀ بیان شـده بـراي ابعـاد مختلـف تحقیـق از منـابع متعـددي اسـتخراج شـده کـه در           شد. 

 .دارد  ايگزینـه  5 کـرت یل اسیـ مورد استفاده مق ۀ. پرسشنامصورت کامل آمده استبه 1جدول

و پایـایی آن نیـز بـه کمـک      شـده  تأییـد  پرسشنامه به کمک آزمون تحلیل عـاملی   ةروایی ساز

دســت آمــده از هــاي بــهمنظــور تحلیــل داده. بــهشــد آزمـون آلفــاي کرونبــاخ محاســبه و تأییــد  

ها نیز از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. در قسمت آمار استنباطی، بـراي تحلیـل   پرسشنامه

اسـتفاده شـد.     Smart Pls.2.M3ر افـزا  قضاوت در مورد فرضیات پژوهش از نـرم  منظوربهها  داده

هر سازه یا متغیـر پنهـان،    ةدهند منظور تحلیل ساختار درونی پرسشنامه و کشف عوامل تشکیلبه

هـا یـا   شـود. بـراي بررسـی اعتبـار هـر یـک از گویـه        از ابزار تحلیل عاملی تأییـدي اسـتفاده مـی   

کننـد  ) که اشاره مـی 1998( متغیرهاي مشاهده شده این تحقیق براساس رویکرد هیر و همکاران

  است. ) عمل شده Bontis et al 2002 تواند معیار مناسبی باشد، (می 5/0بار عاملی 
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  ها یافته

  شناختیتوصیف جمعیت

دهندگان از نظر جنسیت نشـان  هاي توصیفی پاسخشناختی پاسخگویان: یافتهمشخصات جمعیت

درصد نیز به این سؤال پاسخ  2/2اند و دهدرصد مرد بو 9/68درصد از افراد زن و  9/28داد که، 

 و کارشناسـی ارشـد   درصـد   50، کارشناسی درصد  2/42اند. از نظر میزان تحصیالت نیز نداده

انـد.  بـوده  کارشناسـی درصـد زیـر    5/4 اند ودرصد نیز به این سؤال پاسخ نداده 3/3باالتر بوده، 

 7/26نفـر،   150تـا   50درصـد   10نفـر،   50هـا کمتـر از    درصد از شرکت 2/62تعداد کارمندان 

انـد. از نظـر نـوع شـرکت     درصد نیز به این سؤال پاسخ نداده 1/1نفر بوده و  150درصد بیش از 

 6/15درصـد خـدمات،    1/31وکـار کـاال،   کسـب  هـا داراي ماهیـت  درصد از شرکت 6/45نیز، 

-. همچنین عمر شرکتانددرصد نیز به این سؤال پاسخ نداده 8/7درصد کاال و خدمات بوده و 

  سال پراکندگی تقریباً یکسانی داشته است.   21سال تا باالي  5ها از زیر 

 پژوهش  ابزار و و ابعاد پژوهش و ارقام پایایی محتواها شاخص. 1جدول

 منابع  هاشاخص
  روایی 

 همگرا

  پایایی 

 ترکیبی

  آلفاي 

 کرونباخ

  Cuevas‐Rodríguez et al 2014 66/0  95/0  94/0  سرمایه اجتماعی درونی

-Martínez-Cañas et al 2012, Cuevas  سرمایه اجتماعی بیرونی
Rodriguez et al 2014 

52/0  92/0  90/0  

-Yli-Renko et al 2001, Cuevas  اکتساب دانش
Rodríguez et al 2014 

57/0  84/0  74/0  

  Cuevas-Rodriguez et al 2014 50/0  90/0  88/0  ي بنیادي در محصولها ينوآور

  McDermott and O’Dell 2001 58/0  80/0  73/0  موانع فرهنگی

  Azadegan 2011 51/0  79/0  76/0  شده ادراكظرفیت جذب 

ي از سرمایه اجتماعی  ا رابطهبعد 

  بیرونی
Martínez-Cañas et al 2012, Cuevas-

Rodriguez et al 2014 
67/0  89/0  83/0  
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  هاآزمون فرضیه

 و ترجمـه  همـراه  بـه  تحقیق هايشاخص هاي تحقیق به تحلیل استنباطی فرضیهمنظور در ادامه به

  است.آمده نتایج  ۀخالص 2شود. در جدول ها پرداخته میاختصاري آن عالمت

  آنان ضریب مسیر و معناداري ها برحسبآزمون فرضیه . 2جدول 

  

اجتمـاعی   ۀضـریب مسـیر سـرمای    ،شـد اول تا پـنجم همگـی تاییـد     توجه به اینکه فرضیاتبا 

بـه همـین ترتیـب     .اسـت  اجتماعی درونی بیشتر بوده ۀبیرونی بر کسب دانش در مقایسه با سرمای

اجتمـاعی   ۀدر مقایسـه بـا سـرمای    هـاي بنیـادي  نـوآوري اجتماعی بیرونی بر  ۀضریب مسیر سرمای

هـاي فنـاوري و   تحقیـق برآمـد کـه عمـر سـازمان     هـاي  یافتههمچنین از بیشتر بوده است.  درونی

تـاثیر نـوع فعالیـت     ۀهـا تـاثیري نداشـته و همچنـین فرضـی     هاي بنیادي در آنآوري بر نوآورينو

دیـده شـد، تنهـا یـک      2همـانطور کـه در جـدول    هاي بنیادي رد شده است. سازمان بر نوآوري

  ضریب مسیر  فرضیه  نوع تأثیر

 مستقل بر وابسته

H1  *25/0  

H2  *35/0  

H3 ****33/0  

H4  ****46/0  

H5  **22/0  

  تعدیلگر

H6  22/0  

H7  03/0  

H8  *37/0 -  

  کنترل

ACS RPI 07/0  

ACP RPI ****25/0  

FS<50 ***25/0  

FS>150 *15/0  

FA<5 07/0-  

FA>15 09/0-  

  % مورد تایید است 95**در سطح اطمینان   % مورد تایید است 90*در سطح اطمینان 

 % مورد تایید است 999****در سطح اطمینان  % مورد تایید است  99***در سطح اطمینان 

ACP  ،شرکت هاي محصول محورACS  ،شرکت هاي خدمات محورFS  ،سایز شرکتFA عمر شرکت.  
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. عـالوه بـر مباحـث معنـاداري، رویکـرد دیگـري بـراي        شـد  گر تاییـد   مورد از متغیرهاي تعدیل

هاست. در صـورتی کـه   آن نیز باید در نظر گرفته شود که مبحث شدت تأثیرمتغیرهاي تعدیلگر 

-تعبیر بـه  امکان دارد باشد، به ترتیب  35/0و بیش از  15/0، 02/0مقدار شدت تعدیلگري برابر 

هاي متغیـر  براساس نتایج شدت). Henseler and Fassott 2010(شود شدت کم، متوسط و زیاد 

  باشد. می 12/0گر در حد متوسطتعدیل

  گیري   بحث و نتیجه

هـاي اثرگـذار بـر سـرمایۀ     تبیـین جایگـاه و نقـش هریـک از شـاخص     هدف اصلی این پژوهش 

هـاي  اجتماعی درونی و بیرونی بر نوآوري هاي بنیادي  با توجه به نقش کسب دانش در شرکت

تمـاعی بـر   تـوان گفـت کـه در تـأثیر سـرمایۀ اج     . براساس نتایج استنباطی تحقیق مینوآور است

نوآوري بنیادي و کسب دانش، تأثیر سرمایۀ اجتماعی بیرونی از درونی بیشتر بوده اسـت. نتـایج   

کند به این معنا که سرمایۀ اجتماعی بیرونـی،  می نیز تایید دست آمده از آزمون، فرضیۀ دوم رابه

افزایش یـک واحـد   رود با دهد و انتظار میها را تحت تأثیر قرار میهاي بنیادي سازماننوآوري

واحد افـزایش یابـد. در همـین راسـتا اشـاره       35/0هاي بنیادي سرمایۀ اجتماعی بیرونی، نوآوري

، سـرمایۀ اجتمـاعی   توان خالقیت و نوآوري ةکنند یکی از مهمترین عوامل تسهیلشده است که 

مقایسـه  شود سازمانی با سرمایۀ اجتماعی بیرونی قدرتمند موقعیت بهتـري در  است که باعث می

سرمایۀ اجتمـاعی بیرونـی قدرتمنـد آن اسـت      وردآترین ره مهم). Burt 2000با رقبا کسب کند (

-هـاي محیطـی بـه   بیند و در برابر دگرگـونی محیط را میو با دقت بیشتر، سازمان از نزدیک که 

 هاي بنیـادي از طریـق ارتبـاط   نوآوريافزایش  باعث موضوع این. دهدسرعت واکنش نشان می

ینـد  امـدیریت بهتـر بـر فر    ،محصول جدید ۀتوسع خطرات ذاتی همراه با با مشتریان، غلبه بر بهتر

دسـت  نتایج بـه  ).Gopala and Krishnan, Santoro 2008( شود مرتبط با آن می و نتایج نوآوري

کند به این معنا که سرمایۀ اجتماعی درونـی، کسـب   آمده از آزمون، فرضیۀ سوم را نیز تایید می

رود  با افزایش یک واحـد سـرمایۀ   دهد و انتظار میها را تحت تأثیر  قرار میبازار سازمان دانش

 بـا  ایـن تحقیـق   نتـایج  مقایسۀ واحد افزایش یابد. براي 33/0اجتماعی درونی، کسب دانش بازار 

تایید تأثیر مثبت بعد شناختی سـرمایۀ اجتمـاعی بـر کسـب دانـش در       توان بهمی دیگر تحقیقات
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 بوده است، اشـاره کـرد. در تحقیـق دیگـري مـارتینز      316/0که  2012 ۀ مارتنیز و همکارانمقال

گـري کسـب دانـش بـین سـرمایۀ اجتمـاعی و نـوآوري        ) بـر میـانجی  2012و همکاران ( کاناس

 توان زیر مجموعۀ نوآوري دانست) و تـأثیر سـرمایۀ اجتمـاعی بـر کسـب     (نوآوري بنیادي را می

تـأثیر   سازمانی بر کسـب دانـش   درونی اجتماعی هايسرمایه این تحقیق، دانش تاکید دارند. در

کندبه ایـن معنـا کـه    دست آمده از آزمون، فرضیۀ چهارم را تایید مینتایج به .داشته است باالیی

-دهد و انتظـار مـی  ها را تحت تأثیر  قرار میسرمایۀ اجتماعی بیرونی، کسب دانش بازار سازمان

واحد افزایش یابـد.   46/0د سرمایۀ اجتماعی بیرونی، کسب دانش بازار رود با افزایش یک واح

 هـاي نـوآوري  بر 22/0با ضریب تأثیر  دانش نتیجۀ این تحقیق  نشان از تأثیر باال و معنادار کسب

هـاي نـوآور و   دست آمده از آزمـون، فرضـیۀ پـنجم را در شـرکت    سازمان دارد. نتایج به بنیادي

هـا را تحـت   هـاي بنیـادي سـازمان   ین معنا که کسب دانش بازار، نوآوريکند به افناور تایید می

، ، ترکیب و تلفیق دو یا چند فکر و ایده و نوآوري خالقیت ةاساس و عصاردهد . تأثیر  قرار می

ذهـن   ۀنتیجـ  نوآوري.  است اي کامالً جدیدبراي رسیدن به ایدهیا همان کسب دانش نو و بدیع، 

 Yanez)باشـد مـی  نارضایتی فرد از وضـعیت موجـود   ۀو اغلب نتیج باالکارکنانی با دانش سطح 

and Tarek Khalil 2010).            در یـک اقتصـاد مبتنـی بـر دانـش، رقـابتی بـودن شـرکت متکـی بـر

 Westlund and bolton(اسـت   یندهاي یادگیري اجتمـاعی  او نوآوري براساس فربوده نوآوري 

آن را دسـت آورده و  هرقـابتی پایـدار بـ    هايمزیت خواهندهایی که می. بنابراین، شرکت)2003

از و آن را  )Nonaka et al 1995(دانش ضمنی خود را افزایش دهنـد   کنند، سعی میکنند حفظ 

. صـورت چهـره بـه چهـره)    طور عمده بـه گذارند (بهطریق تعامل مستقیم ایجاد و به اشتراك می

-و شـبکه  هـا رویـه ري، ساختار سازمانی، هاي فکدر توانایی دانش ضمنی است که این دلیل آن

 ايرابطـه  ). نتیجۀ این تحقیق  از تأثیر منفی بعدKogut & Zander 1992هاي شرکت ریشه دارد (

 بنیـادي  هـاي نوآوري و دانش کسب بین رابطۀ بر -37/0با ضریب تأثیر  بیرونی اجتماعی سرمایۀ

-ي بنیادي در درون شرکت انجام مـی هاي فناور و نوآور دارد. کسب دانش و نوآوردر سازمان

باشـد  شود همچنان که ارتباطات بیرونی و سرمایۀ اجتماعی رابطۀ بیرونی بر هر دو اثرگـذار مـی  

هـاي  ها بیشتر به سرمایهاما بدیهی است به دلیل محدودیت در منابع زمانی و مالی افراد و سازمان
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اي سـرمایۀ  توان گفـت کـه بعـد رابطـه    پردازند و میدرونی و کسب دانش در درون سازمان می

هـاي بنیـادي   شود رابطۀ بین کسب دانش از بـازار بـر نـوآوري   اجتماعی بیرونی هر چه بیشتر می

هـاي بیرونـی   شود و به همین دلیل تأثیر منفی دارد. در واقـع هزینـه کـردن بـراي رابطـه     کمتر می

تبدیل دانش به نـوآوري بنیـادي   هاي نوآور و فناور در نسبت به درونی فایدة کمی براي شرکت

توان گفت نوآوري بنیادي امري است بسیار تخصصی و نیاز بـه دانـش   دارد. در تحلیل بیشتر می

رسـد اگـر   نظـر مـی  شـود. بـه  هاي بیرونـی بـرآورده نمـی   تخصصی درون سازمان دارد و با رابطه

اي سرمایۀ اجتمـاعی  بطهشد تأثیر بعد راهاي بنیادي بررسی میجاي نوآوريعملکرد سازمانی به

هاي بررسی شده اغلـب افـراد مطلـع و سـازمان     بود. با توجه به اینکه در سازمانبیرونی مثبت می

توانـد   دانش بنیان هستند، ظرفیت جذب ادراك شده بر ارتباط کسب دانش روي نوآوري نمـی 

پردازند و چون عه میها به تحقیق و توستأثیر گذار باشد. افراد با سطح دانش باال در این شرکت

نفـر) تـأثیري روي دانـش     50درصد کمتر از   2/62ها اغلب در اندازة کوچک  هستند (سازمان

 ها  ندارد.کسب شدة آن

  پیشنهادها

 ۀسـرمای  تـأثیر  ۀفرضـی  تاییـد  بـه  توجـه  . باشودمیارائه  ها فرضیهبراساس  هادر این بخش پیشنهاد

هاي فنـاور و  مدیران شرکت شود که می پیشنهاد سازمان بنیادي هاينوآوري بر درونی اجتماعی

نوآور فضایی مطمئن، یکپارچه و صادقانه را بـراي کارمنـدان خـود فـراهم کننـد، بـا کارمنـدان        

کـاري  اثرگـذار  هـاي  واسط با گـروه قراردادهاي بلندمدت ببندند، چارت افقی جهت ارتباط بی

مدیران ارشد با کارشناسان و  ةچهره به چهرهاي راهبردي و ارتباط طراحی شود، طراحی کمیته

 و اعتمـاد  حاکمیـت  است. هاهاي تفریحی غیر رسمی با مدیران از دیگر پیشنهادبرگزاري برنامه

 اجتمـاعی  ۀسرمای مختلف ابعاد تقویت باعث نزدیک، و مداوم هاي مراوده و ارتباطات همچنین

 ۀسرمای تأثیر ۀفرضی تایید به توجه با. شد خواهد سازمان بنیادي هاينوآوري آن طبع به و درونی

 ارتباطـات  کارکنـان  و مـدیران  شود،می پیشنهاد سازمان بنیادي هاينوآوري بر بیرونی اجتماعی

 تقویـت  مـرتبط  دیگر هايسازمان کارمندان و مدیران و رقبا مشتریان، کنندگان،تامین با را خود

 عـد ب از تـا  باشـد  اعتمـاد  براساس و مداوم بایستیمی ارتباطی فضاي همچنین. ندکن حفظ و کرده
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. ایجاد کننـد  بیشتري انتخاب حق مشتریانبراي  و داشته رقابت قابلیت هانوآوري محصول، بازار

 ایجـاد  شـگرفی  تغییـرات  خـود  خـدمات  و محصـوالت  جدید هاينوآوري در توانمی همچنین

برگـزاري جلسـات    باشـند.  نداشـته  جـایگزینی  و تقلید قابلیت محصوالت این که طوريبه کرد،

کنندگان کلیدي و دریافت بازخور از آنان، شـرکت مـنظم در   منظم و مستمر با مشتریان و تأمین

-هاجتمـاعی و بـ  هـاي  کمپـین در اثرگـذار  هـاي صـنفی و حضـور    هاي تشکلجلسات و همایش

 ۀفرضـی  تاییـد  بـه  توجـه  با است کاربردي  هايکارگیري آن در معرفی شرکت از دیگر پیشنهاد

 دسترسـی  بـراي  هـا سـازمان  شـود مـی  پیشنهاد بازار دانش کسب بر درونی اجتماعی ۀسرمای تأثیر

 کارکنـان  بـین  نزدیک ارتباطات بر بیرونی محیط و بازار از نیاز مورد دانش و اطالعات وکسب

 درونـی  اجتمـاعی  ۀسـرمای  يارتقـا  بـا  تـا  کننـد  تاکیـد  صادقانه فضاي ایجاد همچنین و مدیران و

 خـدمات  و محصـوالت  و شوند آن تسریع و کمتر ۀهزین با بازار از نیاز مورد دانش کسب باعث

 کـاربردي  و مشـتریان  نیـاز  بـر  منطبـق  نوآورانـه،  برتـر،  کیفیت داراي فرد، به منحصر را شرکت

-همقالـ  ۀهاي آموزشی با استفاده از اساتید معتبر و تشویق کارکنـان بـه ارائـ   کنند. برگزاري دوره

دانـش فعالیـت    ةخاص به کارکنانی کـه در حـوز   هايو دادن امتیاز هاهعلمی یا انتقال تجرب هاي

 تـأثیر  ۀفرضـی  تاییـد  بـه  توجه . باشود میهاي نوآور و فناور پیشنهاد بیشتري دارند نیز در شرکت

 محـیط  بـا  سـازمان  ارتباطـات  شـود  مـی  پیشنهاد سازمان دانش کسب بر بیرونی اجتماعی ۀسرمای

 مـرتبط  هـاي ارگـان  و رقبـا  کننـدگان، تـامین  مشـتریان،  هـا، سازمان مدیران، افراد، از اعم رونیبی

 شـود،  ایجـاد  مـداوم  و نزدیـک  ارتباطات طریق از دانش و اطالعات به دسترسی تا شود تقویت

. شـود  سازمان بنیادي هاينوآوري بر آن مثبت  تأثیر و رقابتی مزیت ایجاد به منجر درنهایت که

-آنبورس تحصـیلی بـه    ارائۀ و  هادانشگاهشناسایی نیروهاي انسانی خوش آتیه و با استعداد در 

عنوان حامی از همـایش  وکار یا مشارکت بهکسب ةهاي تخصصی در حوز، برگزاري همایشها

-تخصصـی رایگـان و ارسـال آن بـراي مشـتریان یـا تـأمین        ۀتخصصی، طراحی دانشنامه یا مجلـ 

تـأثیر کسـب    ۀ. بـا توجـه بـه تاییـد فرضـی     اسـت  اثرگذار هايرقبا از دیگر اقدامکنندگان و حتی 

کسـب دانـش   منظـور  بـه شود مـدیران سـازمان   هاي بنیادي سازمان پیشنهاد میدانش بر نوآوري

. از نظـر پژوهشـی نیـز بـه     کننـد هاي دیگـر و ارتباطـات خـود اقـدام     بیشتر از بازار، رقبا، سازمان
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سـازمان بـر   درونـی  اجتمـاعی بیرونـی و    ۀشود که بر روي تأثیر سـرمای  یآتی پیشنهاد م محققان 

 ۀنیز مطالعاتی انجام دهنـد و بـر روي تـأثیر سـرمای     هاآن ۀهاي بنیادي، تدریجی و مقایسنوآوري

  انجام شود.  اي هاي بنیادي نیز مطالعه اجتماعی و متعاقباً تأثیر آن بر نوآوري ۀسازمانی بر سرمای
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